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ED‹TÖRE MEKTUPLAR
Say›n Doç.Dr. O¤uz TAfiDEM‹R’in Hakl›l›¤›,
Duyarl›l›¤› ve Önsezisi
Say›n Prof.Dr. T‹MURALP,
Ülkemizde 1960’l› y›llar›n or tas›ndan itibaren bafllayan
aç›k kalp ameliyatlar›, günümüzde gerek üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerinde, gerekse özel merkezlerde olmak üzere y›lda toplam 15.000 civar›nda yap›lmaktad›r. Bu
ameliyatlar›n büyük bir bölümünü koroner bypass ameliyatlar› oluflturmaktad›r. Bu nedenle son y›llarda koroner bypass
cerrahisinde gerek merkezler boyutunda, gerekse genel olarak dünya standartlar›na ulafl›ld›¤› söylenebilir. Örnek olarak; Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi’nde 1960’l› y›llar›n sonunda bafllayan kalp cerrahisi ile günümüze kadar 40.000
civar›nda hasta ameliyat edilmifltir. Bunlar›n yaklafl›k
15.000’i koroner bypass cerrahisi olup, son y›llard ay›lda yap›lan 2000 aç›k kalp ameliyat›n›n 1000-1100’ünü koroner
bypass cerrahisi oluflturmaktad›r. Koroner bypass cerrahisi
sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde Türkiye’di birçok merkezde elde edilen sonuçlar›n bu konuda dünyaya yön veren büyük
merkezlerin sonuçlar›na paralel oldu¤u görülebilir. Türkiye
Yüksek ‹htisas Hastanesi’nde koroner bypass cerrahisi ayr›
bir öneme sahiptir. Özellikle, ülkemizde koroner bypass
ameliyatlar›n›n geliflmesinde v eyerleflmesi yan›nda dünya literatürüne de önemli katk›larda bulunulmufltur. Bu katk›lar;
özellikle koroner bypass ameliyatlar›nda arteriyel greftlerin
kullan›lmas›, miyokardiyal koruma tekniklerinin ve çarpan
kalpte yap›lan bypass ameliyatlar›n›n gelifltirilmesi gibi konularda olmufltur. Son 10 y›l içerisindeki bu büyük geliflmeler,
Türk halk›n›n da dikkatini çekmifl ve insanlar›m›z kalp ameliyatlar› için yurtd›fl›na gitme isteklerinden büyük oranda vazgeçmifllerdir. Bu durum özellikle yurtd›fl›na gittiklerinde tüm
masraflar› devlet taraf›ndan karfl›lanan üst düzey bürokratlar›nda da d ikkati çekmektedir. Son y›llarda ameliyat etti¤imiz hasta profillerini bu aç›dan tarad›¤›m›z zaman, T.c. Bakan›, Milletvekili, Vali, ‹l Emniyet Müdürleri, Yüksek Yarg›
Organ› üyeleri (Anayasa Mahkemeszi, Dan›fltay, Say›fltay,
Yarg›tay üyeleri, Hakim ve savc›lar) emekli yüksek rütbeli ordu mensuplar›, ‹l-‹lçe Belediye Baflkanlar›, Kaymakam, hekim, medya mensuplar›, sanatç›, sporcu b. Toplumumuzun
birçok kesiminden insanlar›n hastanemize ve dolay›s› ile türk
hekimlerine kalplerini gönül rahatl›¤› ile emanet ettiklerini
görebiliriz. Halbuki bu insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun
gerek özel, gerekse devlet güvencesi ile yurtd›fl›na gitmehleri olas›l›klar› bulunmaktad›r. Hatta yurtd›fl›ndan ülkemize
gelerek merkezimizde koroner bypass ameliyat› olan komflu ülkelerin üst düzey bürokratlar› ve büyük elçileri de bulunmaktad›r. Hastanemizdeki bu hasta profili benzerinin ülkemizdeki birçok merkezde de oldu¤u söylenebilir.

Türkiye’de hal böyle iken, toplum önünde yer alan ve
yapt›klar› her davran›flla insanlar› etkileyen baz› kiflilerin (siyasetçi, sanatç›, sporcu vb.) koroner bypass ameliyat› için yurtd›fl›na gitmesi, bu kiflilerin bilinçsizli¤i yan›nda, yanl›fl yönde
kanalize ed ilmelerinden baflka bir fley de¤ildir. Son günlerde bas›nda bir sanatç›m›z›n koroner bypass ameliyat› için
ABD’ne gitme aflamas›nda bu kiflinin ülkemizde de çok rahatl›kla ve güven içinde ameliyat olabilece¤in ibelirtmifltim.
Birçok meslektafllar›m›n da bu ça¤r›ma kat›ld›¤›n› gördüm.
Benim bu ça¤r›m, bir adres göstermek de¤il, tamam› ile hastan›n ç›kar›n› düflünmektir. Nitekim bu sanatç›m›z da ameliyat sonras› geliflen ve nadiren gördü¤ümüz bir durum yine
Türk hekimleri taraf›ndan tedavi edilmifltir.

Her hastan›n istedi¤ ihastanede, istedi¤i hekime kendini emanet etmesi en kutsal hakk›d›r. Bu aç›dan bu sanatç›m›z›n tercihini yurtd›fl›ndaki bir merkeze kullanmas› onun en
do¤al hakk›d›r. Ancak bu tercihi yaparken, bu sektörde çal›flan Türk hekimleri ve sa¤l›k personelinin yetersizliklerini düflündürecek bahanelerle halk›m›za yanl›fl mesajlar›n aktar›lmas› beni bu yönde bir ça¤r› yapmaya yöneltmifltir. Bir za-
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manlar bir devlet adamam›z›n ve hasta sahiplerinin “Türk
cerrahlar› benim kalbimi ameliyat ederlerken, heyecandan
elleri titreyebilir” “Türk doktorlar› iyi ameliyat yap›lorlar, ama
yo¤un bak›mda, bak›m yetersiz” fleklinde asl› astar› olmayan bahaneler öne sürerek yurtd›fl›n› tercih ettiklerini belirtmeleri, bugün için belleklerimizde komik bir an› olarak yer
almaktad›r. Hasta psikolojisi aç›s›ndan olaya bakt›¤›m›zda
böyle bir süreç içerisinde korku ve endifle nedenleri ile çevresel telkinlerin daha etkili oldu¤u düflünülebilir. Hatta hnekimlerin de aralar›nda yer ald›¤› baz› ç›kar çevrelerinin yurt
d›fl›ndaki merkezlerin Türkiye’deki birer temsilcisi, tabiri caizse hasta simsar› gibi çal›flt›klar› görülmektedir. Bu kifliler, para ve flöhret sahibi insanlar› etkileyerek, onlar›n çok yüksek
mebla¤da ücretlerle yurtd›fl›na gitmelerini, ameliyate dilmelerini organize etmektedirler. Bu durum, hem Türk T›bb›,
hem de ekonomik aç›dan son derece zararl› olmaktad›r. Asl›nda bu konuda gerek genel hekim cemiyetleri (Türk Tabipler Birli¤i, Tabip Odalar›), gerekse Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Dernekleri’nin d aha etkin rol almas› gereklidir.
‹flin bir baflka yönü de, yurtd›fl›nda ameliyat olan hastalara
yap›lan ifllemin kalite ve kantitesinin de belli noktalarda karanl›kta kalmas›d›r. Böylece yurt d›fl›nda yap›lan her ifllemin,
o iflin en mükemmel gibi görülmesi veya gösterilmek istenmesi, meslek hayat›m›zda gördü¤ümüz birçok örneklerle
ba¤daflmamaktad›r.
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Bu aç›dan bilgisayar ve internet ça¤›nda oldu¤umuz flu
y›llarda bile insanlar›m›z›n önyarg› ve moda u¤runa gerek
sa¤l›klar›n›, gerekse ekonomik güçlerini zorlay›c› yurtd›fl›nda
koroner bypass ameliyat› olma arzular›n›n de¤ifltirilmesi için
tüm meslektafllar›m›z›n çaba içinde olmas› gerekti¤ine
inan›yorum.
Sonuç olarak flunu söyleyebilirim ki, Türkiye’de birçok
merkezde güvenli ve fevkalade baflar›l› sonuçlarla aç›k kalp
ameliyatlar›n›n her çeflidi (koroner bypass ameliyatlar›, kalp
kapak ameliyatlar›, do¤umsal anomaliler, kalp nakli, vb.)
yap›lmaktad›r. Türk insan› son y›llarda ülkemizde yaflanan
birçok konudaki geliflmeler gibi, yüksek standartlarda bir
kalp cerrahisi ile tedavi olma flans›na sahip olmufltur. Toplulumuzun her katman›ndan insanlar ülkemizde tedavi
edilirken, toplum önünde yer alan medyatik baz› flahsiyetlerin yurtd›fl›nda kalp ameliyat› olmalar›, Kardiyoloji camias›
olarak bizim yapt›klar›m›z› topluma yeterince yans›tamamazdan kaynaklanmakta olup, çal›flymalar›m›z› bu
yönde artt›rmam›z gerekti¤i sonucunu ortaya koymaktad›r.
Sayg›lar›mla.
Doç.Dr. O¤uz TAfiDEM‹R
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi
Baflhekimi

